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Vítkovice slavily 100. v˘roãí pov˘‰ení na mûsto
Ve dnech 17. - 20. 6. 2008 zaÏil ná‰ obvod vrchol oslav 100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto. Po ãtyﬁi dny probíhala na pódiu,
vystavûném pﬁed kostelem na Mírovém námûstí, pestrá vystoupení
amatérsk˘ch a profesionálních umûlcÛ – zpûvákÛ, hudebních a taneãních skupin, pûveck˘ch tûles, imitátorÛ a jin˘ch baviãÛ. V‰ichni, kteﬁí se na námûstí pﬁi‰li podívat, nebo se jen krátce zastavili pﬁi
cestû kolem, vidûli skuteãnû jedineãnou a v historii obvodu jistû
nejvût‰í kulturní akci a odnesli si pﬁíjemn˘ záÏitek.
A koho jsme tedy skuteãnû na velkém profesionálním pódiu
mohli vidût? Zkusme si to pﬁipomenout: po celé ãtyﬁi dny akci
skvûle moderovala Heidi JankÛ. KaÏd˘ den od 13 do 15 hod. vystupovali dûti, Ïáci a studenti v‰ech stupÀÛ vítkovick˘ch ‰kol. A jestli
se na‰el nûkdo, kdo pﬁedem trochu pochyboval o zajímavosti tûchto vystoupení, musel rychle na své pochybnosti zapomenout. Vystoupení v‰ech ‰kol byla vskutku skvûlá, aÈ uÏ se jednalo o základní, stﬁední nebo mateﬁské ‰koly. A od 15 hod. pak navazoval hlavní
program, kter˘ byl velmi bohat˘:

- úter˘, 17. 6. 2008: maÏoretky, HIP HOP DANCE Du‰ana Vlacha, skupina ZdeÀka Krásného se zpûvaãkou Renatou, Heidi, taneãní skupina Caramelky, MuÏsk˘ pûveck˘ sbor Vítkovice, skupina historického ‰ermu, Queen revival a veãerní diskotéka
- stﬁeda, 18. 6. 2008: vítkoviãtí Sokoli, Ïelezn˘ Zekon, Stanislav HloÏek, imitátor Petr Stebnick˘, folklorní soubor Odra, kouzelnické vystoupení, metalová skupina Malignant Tumour a veãer se pak promítal film Shrek III
- ãtvrtek, 19. 6. 2008: skupina „A furt”, Zdenûk Krásn˘, maÏoretky, Davide Mattioli, Michaela Ochotská, ABBA revival,
country skupina Vítr z hor, skupina ZdeÀka Manna a veãerní diskotéka
- pátek, 20. 6. 2008: cimbálová muzika ·ajtar, Kamil Emanuel
Gott, Armstrong revival, taneãní vystoupení DiDeDance, Pûveck˘ sbor Ostravské univerzity, Vláìa Hron, Little big band a veãerní zábava s diskotékou DJ Heinze.
Ing. Leo‰ Adamík, místostarosta

jeme v‰em, kteﬁí pﬁispûli k reprezentaci vítkovického obvodu - firmám Vítkovice a.s.,
Evraz Vítkovice Steel a.s., Bernold, Vamoz
Sté v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto si – servis a.s., Libros, Energetika Vítkovice
obvod pﬁipomenul ãtyﬁdenními slavnostmi. a.s., Swing Stetter Ostrava s.r.o., Orem, dále
âtyﬁi dny se slavilo – a stálo to za to. Dûku- pak Hutnické zdravotní poji‰Èovnû, paní Hanû Vy‰lanové – keramika, Svatavû HuÈkové
– autoburza, Sergeji Sarkisjanovi – Hotel
Beseda. Obrovsk˘ potenciál mládí prezentovala ‰kolská zaﬁízení, SP· Zengrova 1,
SZ· a VO·Z Jeremenkova, AHOL – stﬁední
odborná ‰kola Du‰ní a nám. J. z Podûbrad,
SZ· Pasteurova, SO·D a SOU Moravská,
Z· Rostislavova, Z· ·alounova, ZU· Lidická, M· Prokopa Velikého, RB SOU autoopravárenské, s.r.o. Zengrova. Podûkování
patﬁí Policii âR a Mûstské policii za ukázky

PODùKOVÁNÍ

jejich práce a ukázky pouÏívané policejní
techniky. Hlavní organizátor pan Milan
Drozdek pﬁipravil pro Vítkovice úÏasn˘
koktejl zábavy. Dûkujeme.
Za Radu MOb Vítkovice
ing. Josef Bednaﬁík, ãlen rady

www.vitkovice.ostrava.cz, www.ostrava-vitkovice.eu, www.tvova.cz

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 16. 6. 2008 se se‰lo zastupitelstvo na‰eho obvodu ke svému 12. zasedání. Pﬁítomno bylo v‰ech 15
zastupitelÛ, 2 se pak v prÛbûhu jednání z dal‰í úãasti
omluvili. NíÏe se mÛÏete seznámit s projednan˘mi
body schváleného a obsáhlého programu jednání
a v˘sledky hlasování.
Zastupitelstvo MOb Vítkovice
1. vzalo na vûdomí informativní zprávu o ãinnosti
starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za I. ãtvrtletí
2008
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
2. vzalo na vûdomí plán schÛzí RMOb a zasedání
ZMOb Vítkovice pro 2. pololetí 2008
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 4, hlas. se zdrÏeli 2)
3. vzalo na vûdomí zápisy z jednání kontrolního v˘boru ZMOb Vítkovice ze dne 6. 3., 3. 4. a 15. 5.
2008
(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 0, hlas. se zdrÏeli 4)
4. vzalo na vûdomí zápis z 9. zasedání Finanãního
v˘boru
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
5. rozhodlo poskytnout pÛjãky ze Sociálního fondu
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
6. schválilo Fond rozvoje bydlení
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
7. schválilo rozpoãtová opatﬁení
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
8. povolilo splátkov˘ kalendáﬁ z neuhrazené kupní
ceny nemovitostí
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 2, hlas. se zdrÏeli 3)
9. rozhodlo neposkytnout dotaci ¤ímskokatolické
farnosti
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlas. se zdrÏel 1)
10. schválilo zmûnu splátkového kalendáﬁe dluÏného
smluvního úroku z neuhrazené kupní ceny nemovitosti
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlas. se zdrÏel 1)
11. schválilo zprávu o v˘sledku hospodaﬁení za rok
2007
(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 1, hlas. se zdrÏeli 3)
12. schválilo rozbory hospodaﬁení za 1. ãtvrtletí
2008
(v˘sledek hlasování: pro 15, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
13. rozhodlo neprominout pohledávku – smluvní pokutu z neuhrazené kupní ceny nemovitostí
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlas. se zdrÏel 1)
14. rozhodlo neprominout pohledávku dluÏného
smluvního úroku z neuhrazené kupní ceny nemovitosti
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlas. se zdrÏel 1)
15. rozhodlo neprominout pohledávku dluÏné
smluvní pokuty z neuhrazeného nájemného
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 1, hlas. se zdrÏeli 3)
16. rozhodlo neuzavﬁít dohodu o prominutí poplatkÛ
z prodlení
(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 0, hlas. se zdrÏeli 2)
17. rozhodlo neuzavﬁít dohodu o prominutí dluhu
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(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlas. se zdrÏeli 2)
18. rozhodlo 1. uzavﬁít dohodu o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhÛtou splatnosti del‰í neÏ 18
mûsícÛ, 2. neuzavﬁít dohodu o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhÛtou splatnosti del‰í neÏ 18
mûsícÛ
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 1, hlas. se zdrÏeli 3)
19. rozhodlo o úpravû „Zásad prodeje byt. domÛ
a pozemkÛ“
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 4, hlas. se zdrÏelo 0)
20. schválilo Pravidla pro poskytnutí „pobídkové násl. slevy“
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 1, hlas. se zdrÏeli 3)
21. vzalo na vûdomí Ïádosti podílov˘ch spoluvlastníkÛ domu Zengrova 8 ve vûci poskytnutí následné pobídkové slevy na opravu budovy
(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 2, hlas. se zdrÏel 1)
22. vzalo na vûdomi Ïádosti ve vûci prodeje nemovitostí ze dne 30. 4. 2008
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
23. rozhodlo neuplatnit pﬁedkupní právo k nemovitosti
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlas. se zdrÏeli 2)
24. rozhodlo uzavﬁít Dodatek ã. 1 k dar. smlouvû –
Erbenova 27
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
25. rozhodlo o zámûru mûstského obvodu neprodat
nemovitost - ·tramberská 6
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 1, hlas. se zdrÏelo 0)
26. rozhodlo koupit nemovitosti, pozemky, parc. ã.
1192/32, 247/51 a 230/8 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 3, hlas. se zdrÏelo 0)
27. rozhodlo prodat nemovitosti, pozemky parc. ã.
146/3 a 146/1 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 1, hlas. se zdrÏeli 2)
28. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
575/4 v k. ú. Vítkovice
.
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 4, hlas. se zdrÏelo 0)
29. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
775/2 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
30. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
810/1 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
31. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
783/1 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
32. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
783/2 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlas. se zdrÏel 1)
33. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
460 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
34. rozhodlo prodat nemovitosti, pozemky parc. ã.
478/3, 479/5 a ãásti parc. ã. 478/1, v‰e v k. ú. Vítkovice

(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 0, hlas. se zdrÏeli 2)
35. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
521/1 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
36. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
491/2 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 8, proti 4, hlas. se zdrÏel
1)
37. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek parc. ã.
492/2 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 4, hlas. se zdrÏel
0)
38. rozhodlo prodat nemovitosti, pozemky parc. ã.
562/1 a 562/2, v‰e v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
39. rozhodlo prodat nemovitosti, pozemky parc. ã.
962/3 a 962/4 v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
40. rozhodlo o podání Ïádosti SMO o svûﬁení nemovitostí – pozemkÛ
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
41. rozhodlo nerealizovat nabídku ÚZSVM na koupi
pozemkÛ v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
42. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta Ostravy prodat nemovitost, svûﬁenou
Mûstskému obvodu Vítkovice, a to pozemek
parc. ã. 514/1, k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
43. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta prodat pozemky v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
44. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta prodat pozemek p. ã. 500/25 v k. ú. Zábﬁeh-VÎ
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
45. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru
mûsta prodat pozemky v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 1, hlas. se zdrÏeli 3)
46. rozhodlo vydat a) souhlasné, b) nesouhlasné stanovisko k zámûru mûsta prodat pozemky v k. ú.
Zábﬁeh-VÎ
(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 0, hlas. se zdrÏeli 2)
47. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko ke smûnû
pozemkÛ mezi SMO a VÍTKOVICE, a. s.
(v˘sledek hlasování: pro 10, proti 0, hlas. se zdrÏeli 3)
48. rozhodlo vydat nesouhlasné stanovisko k zámûru
prodeje pozemkÛ v k. ú. Vítkovice
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
49. rozhodlo o zámûru prodat pozemek, parc. ã.
581/4 v k. ú. Vítkovice.
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
50. rozhodlo o zámûru prodat pozemek, parc. ã. 299
v k. ú. Vítkovice.
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlas. se zdrÏelo 0)
Pﬁí‰tí ﬁádné zasedání zastupitelstva na‰eho obvodu
se má uskuteãnit podle plánu dne 22. 9. 2008. Obãané jsou k úãasti srdeãnû zváni.
J. ·.
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V NA·EM OBVODù
■ Oprava místní komunikace, ul. Mostárenská
Na leto‰ní rok mûla spoleãnost Ostravské komunikace naplánovánu rekonstrukci komunikace
Mostárenská v celé její délce. Realizace stavby
se uskuteãnila v mûsících kvûtnu a ãervnu. Pﬁilehlé chodníky, které vlastní MOb Vítkovice, byly v naprosto dezolátním a neschÛdném stavu,
proto bylo nutné zkoordinovat opravu vozovky
s opravou chodníkÛ. Odbor KSDaB tedy provedl
ve‰kerá nutná opatﬁení k realizaci opravy chodníku.

Vichﬁice ve Vítkovicích
Dne 13. 7. 2008 se pﬁes Vítkovice pﬁehnal mimoﬁádnû siln˘ dé‰È a vítr. Mezi jejich následky patﬁilo:
Polámané a vyvrácené stromy i s koﬁeny na ulici
Rudné, Sirotãí (u domova dÛchodcÛ), Zengrovû, Syllabovû, ·tramberské a ve dvoﬁe ulice ·tramberské.

Velké vûtve padly ze stromÛ na ulici Sovovû, OkruÏní, Erbenovû atd. Na ulici ·tramberské a na Syllabovû zasahovali pﬁíslu‰níci HZSMO tak, aby ulice byly
co nejdﬁíve sjízdné.
V sadu JoÏky JabÛrkové spadly 2 stromy a celá ﬁada vûtví tak, Ïe sad musela uzavﬁít Mûstská policie
a následnû v pondûlí dne 14. 7. 2008 bylo rozhodnuto
o prodlouÏení uzavírky sadu z dÛvodu pﬁípadného
ohroÏení chodcÛ. Cel˘ sad byl uklizen a znovu otevﬁen pro veﬁejnost dne 25. 7. 2008.
Vyvrácené stromy nespadly ani na nemovitosti ve
vlastnictví obce, ani na zaparkované automobily, tedy nevznikla nám z tohoto dÛvodu ‰koda. Naproti tomu byly pﬁi tomto de‰ti a vûtru po‰kozeny stﬁechy na
bytov˘ch domech Lidická 52, 55 a ·tramberská 16.
V souãasné dobû se pracuje na nápravû stavu a celková ‰koda bude nahrazena poji‰Èovnou.
Za celé odstraÀování následkÛ pﬁívalového de‰tû
v této oblasti musím podûkovat zamûstnancÛm Úﬁadu mûstského obvodu Vítkovice z ﬁad pracovníkÛ
veﬁejnû prospû‰n˘ch prací, kteﬁí se od pondûlního rána dne 14. 7. 2008 podíleli na v‰ech pracích pﬁi odstraÀování následkÛ této kalamity
Ing. Petr Neuman, vedoucí odboru KSDaB
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Mostárenská - stav pﬁed opravou komunikace

Mostárenská - stav komunikace pﬁed dokonãením prací

■ Oprava místní komunikace, ul. Ruská – II. etapa
V loÀském roce byla provedena oprava ãásti ulice
Ruské – I. etapa, od ul. V˘stavní po ul. Jeremenkovu.
Letos pokraãují práce v dal‰ím úseku, a to od ul. Jeremenkovy po ul. ·tramberskou. Práce byly stejnû
jako v loÀském roce naplánovány na prázdninové
mûsíce, kdy je zde men‰í automobilov˘ provoz.
V rámci této stavby dojde také k úplnému odstranûní
Ïelezniãního pﬁejezdu u Ruské 62.
Investorem akce je Statutární mûsto Ostrava, respektive Ostravské komunikace, a.s. Kompletní dokonãení oprav je plánováno na 30. 8. 2008. Informace o provozu mûstské hromadné dopravy jsou k dispozici samozﬁejmû na úﬁední desce a webov˘ch
stránkách MOb Vítkovice, nebo telefonicky na Dopravním podniku Ostrava, a. s., pﬁípadnû lze tyto informace získat na ÚMOb Vítkovice, odboru v˘stavby, ÎP a VH - ing. Pavla âermáková, nebo odboru
komunálních sluÏeb, dopravy a bytovém – Bc. Tomá‰ Brak.
Podrobnûj‰í termíny uzavírky:
2. 7. 2008 - zahájení úplné silniãní uzavírky mimo
tramvajovou a autobusovou dopravu

12. 7. 2008 - zahájení úplné uzavírky i pro autobusovou dopravu
23. 7. 2008 - zahájení v˘luky tramvajového provozu
3. 8. 2008 - ukonãení v˘luky tramvajového provozu
30. 8. 2008 - konec úplné silniãní uzavírky
Bc. Tomá‰ Brak, referent odboru KSDaB

Ruská - stav komunikace k 23. 7. 2008

■ Rekonstrukce místní komunikace, ul. Kutuzovova
V prÛbûhu letních mûsícÛ dojde s ohledem na zaji‰tûné finanãní prostﬁedky z MMO k realizaci v˘‰e
uvedené akce.
V rámci této stavby bude provedena kompletní rekonstrukce místní komunikace ul. Kutuzovovy a zároveÀ dojde k zjednosmûrnûní novû zrekonstruované
komunikace v celém úseku smûrem od ul. Mírové po
ul. Erbenovu a s ohledem na tuto skuteãnost bude vytvoﬁeno 45 podéln˘ch a 14 ‰ikm˘ch parkovacích stání.
Ve stavebních pracích jsou zahrnuty v˘mûny podkladních vrstev komunikací vã. drenáÏe, doplnûní
uliãních vpustí s ohledem na celkové pﬁespádování
komunikace, provedení nového povrchu z asfaltobetonu. Chodníky podél komunikace a ‰ikmá parkovací stání budou provedeny ze zámkové dlaÏby.
V soubûhu s provádûn˘mi pracemi na komunikaci
bude realizovat a.s. Energetika Vítkovice v úseku
kﬁíÏení s tzv. horkou kolejí po ul. Halasovu a následnû pﬁes ‰kolní hﬁi‰tû k námûstí stavbu „Pﬁípojka HVS
pro objekty v oblasti nám. Jiﬁího z Podûbrad“, která
pﬁedstavuje pokládku ocelového potrubí s moÏností
napojení objektÛ situovan˘ch v této oblasti.
V oblasti kﬁíÏení ul. Kutuzovovy s tzv. horkou kolejí bude zároveÀ stejn˘ investor provádût kabelové
propojení rozvoden, které pﬁedpokládá uloÏení kabelÛ v celé ‰íﬁce komunikace.
Z dÛvodu zaji‰tûní v˘‰e uveden˘ch prací je pﬁedpokládána celková uzávûra jednotliv˘ch úsekÛ komunikace ul. Kutuzovovy takto:
21. 7. – 17. 8. 2008 úsek ul. Erbenova – ul. ·alounova

4. 8. – 31. 8. 2008 úsek ul. Mírová - ul. Halasova,
uzávûra pro realizaci pﬁípojky ze strany EVi, a. s., je
pﬁedpokládána v termínu od 7. 7. do 3. 8. 2008
1. 9. – 22. 9. 2008 úsek ul. ·alounova – ul. Halasova
Ve v˘‰e uveden˘ch termínech dojde i k urãit˘m
komplikacím v pﬁístupu k objektÛm nacházejícím se
u tûchto komunikací.
V souvislosti s v˘‰e uveden˘mi pracemi upozorÀujeme majitele jednotliv˘ch objektÛ na moÏnost
provedení pﬁípadn˘ch oprav pﬁípojek k objektÛm
v koordinaci s dodavatelem stavby.
Jan Kubík, ved. odb. v˘stavby, ÎP a VH

Foto: Karol Hercík, ak. malíﬁ
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Zametací víceúãelov˘ stroj

Foto: Karol Hercík, ak. malíﬁ

Vzhledem k souãasnému stavu vozovek a chodníkÛ v MOb Vítkovice, zvy‰ující se pra‰nosti
a nedostateãn˘ch kapacit pro údrÏbu vozovek
a chodníkÛ, rozhodla Rada MOb Vítkovice zakoupit víceúãelov˘ zametací stroj EGHOLM
2200. Jedná se o stroj se zametací nástavbou, kter˘ je schopen vykonat daleko vût‰í mnoÏství práce, neÏ bylo do souãasnosti moÏné a velmi tak
mÛÏe zlep‰it stav komunikací v obci. MÛÏe b˘t
vyuÏíván celoroãnû, neboÈ k nûmu lze upevnit nástavba i pro zimní údrÏbu. Vûﬁíme, Ïe tento zametací stroj v˘raznû zlep‰í vzhled a ãistotu na‰eho
okolí, obãany tak velmi sledované.
Bc. Tomá‰ Brak, referent odboru KSDaB

V˘mûna oken v obecních domech z ulice Rudné

Podûkování
Dûkujeme firmû EHD elektro,
která provozuje svoji ãinnost na
ul. Kutuzovovû 27 v OstravûVítkovicích, která se rozhodla
podpoﬁit finanãním darem ve v˘‰i 20 tis. Kã ‰kolství ve Vítkovicích. Z tûchto
prostﬁedkÛ budou zakoupeny potﬁebné cviãební pomÛcky pro Ïáky základních ‰kol v pﬁíspûvkov˘ch organizacích, jejichÏ zﬁizovatelem
je mûstsk˘ obvod Vítkovice.
Marie Braková,
vedoucí odboru financí,
rozpoãtu a ‰kolství

Motoristé
nemocn˘m

Dne 14. 7. 2008 jsme obdrÏeli dopis z ¤editelství silnic a dálnic âR se sdûlením, Ïe z dÛvodu sniÏoV na‰em obvodû, v areálu trÏi‰tû pro motování hlukové zátûÏe ze silnice I. tﬁídy I/11 ul. Rudná v Ostravû-Vítkovicích bude realizována v˘mûna risty na Místecké ulici ã. 95, se v prvním prázdoken v obecních domech Rudná ã. o. 38 – 64, Taviãská 34. Realizace by mûla probûhnout v termínu od
ninovém mûsíci mûli moÏnost scházet nejen
záﬁí do konce roku 2008. V souãasné dobû probíhá ze strany investora v˘bûrové ﬁízení na dodavatele
motoristé, ale i milovníci dobr˘ch filmÛ.
stavby.
Ing. Petr Neuman, vedoucí odboru KSDaB

V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ
Podle ustanovení § 1 písm. d) naﬁízení vlády ã. 612/2004 Sb., kter˘m se stanoví lhÛty pro v˘mûnu
obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ, jsou státní obãané âeské republiky povinni provést
v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ vydan˘ch do 31. prosince 2003 za obãanské
prÛkazy se strojovû ãiteln˘mi údaji, a to nejpozdûji do 31. prosince 2008.
èádost o vydání obãanského prÛkazu je obãan povinen pﬁedloÏit nejpozdûji do 30. listopadu 2008.
Uvedená povinnost se vztahuje i na obãany, kter˘m byl vydán obãansk˘ prÛkaz typu karta, vydan˘
od listopadu 1996 s vyznaãenou platností „bez omezení”. Na obãany narozené pﬁed 1. lednem 1936 se
povinná v˘mûna uveden˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ nevztahuje, pokud není v tûchto obãansk˘ch prÛkazech doba ukonãení platnosti vyznaãena konkrétním datem.
·árka KoÀaﬁíková, matrikáﬁka

V˘sledek hospodaﬁení mûstského obvodu
Vítkovice za rok 2007
Zastupitelstvo mûstského obvodu Vítkovice
schválilo na svém 12. zasedání dne 16. 6. 2008
Zprávu o v˘sledku hospodaﬁení mûstského obvodu Vítkovice za rok 2007 – závûreãn˘ úãet.
Pﬁíjmy mûstského obvodu byly v roce 2007 realizovány do v˘‰e 132 802 tis. Kã a v˘daje
125 159,5 tis. Kã.
Pﬁehled v˘dajÛ podle ãinností:
Vnitﬁní obchod a cestovní ruch
698,3 tis. Kã
ÚdrÏba a rekonstrukce komunikací
a chodníkÛ
8 789,0 tis. Kã
Pﬁed‰kolní a základní ‰kolství
7 330,4 tis. Kã
Kultura, sport, zdravotnictví
1 326,6 tis. Kã
Správ. majetku, bytové
hospodáﬁství a v˘stavba
43 644,9 tis. Kã
Pohﬁebnictví
1 585,5 tis. Kã
Komunální sluÏby
5 176,6 tis. Kã
Péãe o vzhled obce, svoz odpadu
a ãerné skládky
13 15,9 tis. Kã
V˘plata sociálních dávek
254 22,2 tis. Kã
Sociálnû právní ochrana dûtí
1 655,1 tis. Kã
Peãovatelská sluÏba
a klub dÛchodcÛ
1 169,3 tis. Kã
Ostatní sociální vûci
a bezpeãnost
218,6 tis. Kã
âinnost místní správy
a zastupitelstva
23 693,2 tis. Kã
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Vyúãtování sluÏeb bytového
hospodáﬁství
2 039,2 tis. Kã
Poji‰tûní majetku
a bankovní sluÏby
197,5 tis. Kã
Finanãní vypoﬁádání za rok 2006 332,2 tis. Kã
PÛjãka z Fondu rozvoje bydlení
330,0 tis. Kã
PÛjãky ze Sociálního fondu
pro zamûstnance
235,0 tis. Kã
V oblasti financování byla pﬁijata pÛjãka z Fondu rozvoje bydlení Statutárního mûsta Ostrava,
která smûﬁovala do oprav bytového fondu – fasády domÛ Thomayerova 26 a 28, Dehtová a v˘mûna oken v domû Jeremenkova 19, ãásteãnû byla
pouÏita na v˘mûnu oken v domû ·alounova 18.
Z v˘dajÛ ve financování byla splacena pÛjãka
do státního rozpoãtu ve v˘‰i 5000 tis. Kã, která
byla v minulosti poskytnuta za úãelem oprav
a modernizace bytového fondu a pro pÛjãky ostatním vlastníkÛm. Splátky hypoteãního úvûru byly
provedeny ve v˘‰i 2 141 tis. Kã.
Podrobnûj‰í rozbor pﬁíjmÛ a v˘dajÛ je uveden
na webov˘ch stránkách na‰eho mûstského obvodu.
Marie Braková,
vedoucí odboru financí,
rozpoãtu a ‰kolství

Nájemci této ostravské autoburzy cel˘ t˘den,
od 18. do 23. 7. 2008, provozovali tzv. letní autokino. KaÏd˘ den a za kaÏdého poãasí ve 21.
hodin veãer se areál zmûnil ve velk˘ pﬁírodní
sál s plátnem 10x4,5 m uprostﬁed plochy
a s perfektním ozvuãením, které si nastavil
kaÏd˘ motorizovan˘ divák pﬁímo do svého auta pﬁes autorádio. Jak jsme se dozvûdûli, divákÛ bylo více neÏ 800 a nejvíce ze ‰esti ãesk˘ch
filmÛ je zaujal snímek „Na vlastní nebezpeãí“.
O dobrou pohodu a spokojenost náv‰tûvníkÛ
se postarali samotní nájemci autoburzy, kteﬁí
bûhem pﬁedstavení pﬁijímali objednávky na obãerstvení, které taktéÏ ihned pﬁinesli z místního
bufetu, na pﬁání um˘vali pﬁední skla automobilÛ pro co nejdokonalej‰í obraz a vÛbec se snaÏili umocnit záÏitek z této ojedinûlé a pﬁíjemné
letní akce. Vstupné bylo dobrovolné - a ten,
kdo pﬁece jen platil, vûdûl, Ïe pﬁispívá na dobrou vûc. V˘tûÏek byl totiÏ pﬁedán do rukou
MUDr. Jiﬁího Dokulila, pﬁedsedy „Nadace proti rakovinû” pﬁi Fakultní nemocnici v OstravûPorubû. Vybranou ãástku, cel˘ch 21 250 Kã,
pouÏije nadace na nákup ozaﬁovacího pﬁístroje.
Nezb˘vá, neÏ se tû‰it, Ïe tato akce se bude
znovu opakovat, nájemci trÏi‰tû pro motoristy
nás ujistili, Ïe jiÏ nyní pracují na dal‰ím projektu. TakÏe jim pﬁejeme hodnû elánu – dobr˘ch
skutkÛ není nikdy dost...
Redakãní rada

Regulace provozování v˘herních
hracích pﬁístrojÛ na území
statutárního mûsta Ostravy
Zastupitelstvo mûsta Ostravy se dne 25. 6.
2008 usneslo vydat obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 10/2008, kterou se reguluje provozování v˘herních hracích pﬁístrojÛ na území
SMO. Tato OZV ãasovû omezuje provoz
v˘herních hracích pﬁístrojÛ na území na‰eho mûstského obvodu, tzn. Ïe v˘herní hrací
pﬁístroje mohou b˘t zde provozovány pouze
v dobû od 10.00 do 22.00 hodin.
j.‰.
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JanáãkÛv máj
zavítal do Vítkovic
Sen se stal skuteãností a i Vítkovice,
ostravsk˘ obvod dﬁíve tak kulturní,
posléze zanedban˘, v poslední dobû
opût vzhlíÏejí k tvÛrãím pokladÛm
dávné i souãasné tvorby.
Jedním z poãinÛ tohoto druhu je
fakt, Ïe se nám ve spolupráci s organizaãním v˘borem
Mezinárodního festivalu JanáãkÛv máj, konkrétnû
s Mgr. Jaromírem JavÛrkem, ﬁeditelem tohoto festivalu a mimo jiné téÏ rodákem z Vítkovic, podaﬁilo právû
zde ve Vítkovicích zrealizovat jeden z koncertÛ leto‰ního XXXIII. roãníku.
Za to, Ïe sakrální téma v programu veãera 7. ãervna
2008 bylo zastoupeno na koncertu, mÛÏeme podûkovat dvûma souborÛm – Ensemble Unicorn (mezinárodní soubor) pod vedením Michaela Posche a Schola
Gregoriana Pragensia (âR), která byla zaloÏena Davidem Ebenem v roce 1987. První ze zmínûn˘ch souborÛ se podílel na instrumentálním provedení skladeb
hran˘ch na replikách dobov˘ch hudebních nástrojÛ,
druh˘ naproti tomu pﬁinesl vokální podobu jednotliv˘ch skladeb. Byli jsme svûdky skvûlého prolínání
hudebních motivÛ aÏ meditativního charakteru, kde
vyznûla dokonalá souhra nástrojového a hlasového sepûtí. I kdyÏ na koncertu nezaznûl hlas sólistky B. Sykes, o to sugestivnûji jsme se zaposlouchali do partÛ
pﬁednesené zpûvákem Markusem Foersterem (Rakousko). Jeho falzet (v˘‰e posazen˘ hlas) a barva hlasu zosobnila pﬁedvádûná díla z 13. aÏ 15. století.
Na nádherné atmosféﬁe veãera se podíleli jak samotní protagonisté koncertu, tak v˘borná akustika kostela
sv. Pavla. A jelikoÏ se ve Vítkovicích (zatím) nenachází podobn˘ prostor k takto v˘znamn˘m akcím, budeme se i do budoucna tû‰it a doufat, Ïe se podobn˘ch
akcí tohoto druhu objeví více.
Karol Hercík

Foto: Petr Grimm

Prázdninov˘ ãas
ve vítkovické knihovnû:
PÛjãovní doba 1. 7. – 29. 8. 2008
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek

9 – 17
9 – 15
zavﬁeno
9 – 17
9 – 15

VyuÏijte veﬁejn˘ Internet bûhem prázdnin.
Bûhem obou prázdninov˘ch mûsícÛ budou vystavovat
dûti svá v˘tvarná díla, která vznikla bûhem roku na v˘tvarn˘ch dílnách a workshopech v na‰í knihovnû.
V˘stava bude doplnûna dokumentárními fotografiemi
studentek SU· Ostrava, ul. Podûbradova, které vedly v˘tvarnou soutûÏ „Poznej své mûsto“, vûnovanou 100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto.
V˘tvarné práce budou vystavovat také dûti z obãanského sdruÏení Jekhetane, se kter˘m úzce spolupracujeme.
V ãervenci, srpnu a záﬁí bude probíhat zábavná soutûÏ pro dûti dvou vûkov˘ch skupin - 6 – 10 let , 11 – 15
let. „Bavím se a nenudím“ – soutûÏ je souãástí projektu
„Knihovna je kamarád“
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Vítkovice, start mé kariéry
Ing. Andrea Valá‰ková je dal‰í z osob, která trávila svá
‰kolní léta v lavicích AHOL - Stﬁední odborné ‰koly v Ostravû-Vítkovicích, a nyní ‰íﬁí dobré jméno ‰koly a mûstského
obvodu po celé âeské republice.
Andrea Valá‰ková absolvovala na AHOL-SO· obor Podnikání a obchod a v roce 2004 úspû‰nû odmaturovala. Pokraãovala ve studiu na Vysoké ‰kole báÀské, kde získala bakaláﬁsk˘ a magistersk˘ titul v oboru Management. V roce 2006
byla v Ostravû spoluzakladatelkou jazykové ‰koly ALL
English CZ, která vyuÏívá Callanovu metodu. O rok pozdûji
Andrea ze spoleãnosti vystoupila a zaloÏila v Ostravû dal‰í
vzdûlávací stﬁedisko -1st English, kde se k v˘uce vyuÏívá
Avalon metoda. „V souãasné dobû máme poboãky v Ostravû, Hranicích, Olomouci a chystáme se vstoupit na trh do
Brna, Prahy, Plznû a âesk˘ch Budûjovic,“ prozradila
Andrea Valá‰ková, která po rodiãích nedávno pﬁevzala rodinnou firmu Elektrizol Bílovec.
Ve volném ãase Andrea ráda sportuje. „LyÏuji, plavu a za
nejvût‰í relax povaÏuji squash, kter˘ hraji tﬁikrát t˘dnû.
M˘m celoÏivotním koníãkem je operní zpûv a hra na klavír,

Foto: archiv Andrey Valá‰kové
kter˘ jsem bohuÏel musela na ãas opustit. Ale jakou velkou
motivaci pro úspûch v podnikání jsem si dala slib, Ïe si koupím velké bílé historické piano,“ dodala Andrea.
Radka Baková

Aktivizaãní ãinnosti jako prostﬁedek k seberealizaci uÏivatelÛ
pobytové sociální sluÏby v Domovû pro seniory Sluníãko
Zákonem o sociálních sluÏbách ãíslo 108/2006 Sb.
byly zaﬁazeny aktivizaãní a sociálnû terapeutické ãinnosti mezi základní ãinnosti pobytové sociální sluÏby.
Poprvé v historii sociální péãe se tak tyto ãinnosti dostaly na úroveÀ, která jim po právu náleÏí.
Nabídka aktivizaãních ãinností, které jsou rozdûleny
podle zamûﬁení a specializace, je uÏivatelÛm pﬁedloÏena
pﬁi zahájení sociální sluÏby. Zvolená konkrétní ãinnost
se pak stává souãástí individuálního plánu uÏivatele. Je
prostﬁedkem jeho seberealizace, slouÏí k udrÏení kognitivních funkcí, motorick˘ch a pohybov˘ch schopností.
Na realizaci aktivizaãních ãinností se podílejí obãanská sdruÏení (Senior servis, zaji‰Èující dobrovolnickou
ãinnost, Dogma – sdruÏení pro souÏití ãlovûka se psem,
realizující canisterapii) i dal‰í subjekty pÛsobící na území mûsta Ostravy (Knihovna mûsta Ostravy, Ostravské
v˘stavy).
Originální a jedineãnou aktivizaãní ãinností se stala
divadelní pﬁedstavení uvádûná Divadelním spolkem
Sluníãko. V leto‰ním roce jsme se pomocí stroje ãasu
toulali ãeskou minulostí. PrÛvodcem nám byl profesor
Pﬁemysl Poupû a jeho vûrn˘ sluha Vojtûch. Originalita
pﬁedstavení spoãívala v tom, Ïe jsme byli autory, reÏiséry a choreografy, vybrali jsme hudbu, navrhli a zhotovili
kost˘my, zajistili technické zázemí.
Jedineãné pak bylo, Ïe na pﬁípravû pﬁedstavení se podíleli a na prknech, „která znamenají svût“, se se‰li uÏivatelé sluÏby, rodinní pﬁíslu‰níci, ãlenové obãanského

Srpen:
5. 8.
12.30 - 15.00 v˘tvarná dílna „âtyﬁi tváﬁe sluníãka“
vyrábíme sluníãko z pﬁírodních materiálÛ
6. 8.
9.00 – 15.00 v˘let pro dûti „Putování do Ho‰Èálkovic“
trasa plná her a soutûÏí
- v rámci projektu „Knihovna je kamarád“
12. 8.
12.30 – 15.00 v˘tvarná dílna „Pﬁírodní obrázky“
z pﬁírodních materiálÛ vyrábíme veselé obliãeje
20. 8.
14.00 – 15.00 PC kurz pro dûti „Uãíme se poãítaãem“
21. 8.
16.00
veﬁejné ãtení v prostorách komunitního
centra Bíl˘ nosoroÏec, o.p.s., Îelezná
606/12 Hulváky
„Toník, Aniãka nechtûjí ãíst“
Srdeãnû zveme o prázdninách v‰echny do knihovny.
Bez krásné knihy není krásné léto.
Dana Gurecká

sdruÏení a jiÏ tradiãnû zamûstnanci Domova pro seniory
Sluníãko.
Pavla S˘korová,
vedoucí úseku odborn˘ch sociálních sluÏeb
Domova pro seniory Sluníãko

INDIÁNSKÁ NOC VE ·KOLCE
Na konci ‰kolního roku pﬁi‰lo velké pﬁekvapení pro dûti
i pro maminky. Budeme dnes ve ‰kolce pﬁes noc! Maminky
si udûlají romantick˘ veãer a my si taky uÏijeme.
V parku dûti lovily o‰tûpem bizony, sledovaly bledé tváﬁe,
kreslily pﬁírodním materiálem.
V˘roba indiánského lapaãe snÛ se také povedla. Atraktivní poklad InkÛ ukryt˘ na pÛdû se také podaﬁilo pomoci baterek najít.
Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol pﬁibylo dûtem na ãelence Barevné
pírko. V sobotu ráno místo ãesk˘ch dûtí odcházeli ze ‰kolky
spokojení severoameriãtí indiáni. Jana Smutná, ﬁeditelka

Dne 2. 7. 2008 pﬁedali zástupci MOb Vítkovice propagaãní materiály z projektu „Propagace Vítkovic” k dal‰ímu uÏívání.

Primáﬁ dûtského oddûlení Vítkovické nemocnice
MUDr. J. BoÏensk˘ (vpravo) s mal˘m pacientem
si prohlíÏí pexeso v˘tvarnice L. Kocierzové.
Omalovánky, pastelky a pexesa pﬁedává místostarosta ing. L. Adamík a Bc. K. Hercíková.
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Nenechte mozek zahálet
Obãanské sdruÏení Senior servis organizuje kurzy
trénování pamûti pro seniory. Cílem kurzu trénování
pamûti je pﬁesvûdãit seniorskou populaci, Ïe si je‰tû
docela slu‰nû pamatuje, kdyÏ jí nûkdo poradí, jak na
to. Trénování pamûti je nejen efektivní nástroj proti
jejímu zhor‰ování, ale také cesta ke zv˘‰ení sebevûdomí. Kurzy probíhají 2-3x do roka. Základní kurz
se skládá z 8 lekcí v délce 1,5 hod. Cena základního
kurzu je 200 Kã. Nov˘ bûh kurzu zaãíná 30. 9. 2008
v Domû s peãovatelskou sluÏbou na Gajdo‰ovû ulici
39 v Moravské Ostravû. Kurz probíhá kaÏdé úter˘
v dobû od 9 do 10.30 hod. Zájemci se mohou pﬁihlásit na tel. ã. 776 763 519.
Pozn.: NesoutûÏíme, nezkou‰íme, bavíme se.
Mgr. ·árka MaÀasová, CSc.,
místopﬁedsedkynû o. s. Senior servis

Z policejního zápisníku
Zelená linka –
pﬁijato 1000. oznámení
Od 1. dubna 2008 je obãanÛm Mûstskou policií
Ostrava poskytována nová
sluÏba. Jedná se o moÏnost
ohlá‰ení závad, po‰kození
veﬁejnû prospû‰ného zaﬁízení a dal‰ích neurgentních oznámení prostﬁednictvím bezplatné telefonní
linky
na
ãísle
800 199 922.
Zámûrem realizace tohoto projektu bylo sníÏit poãet neurgentních hovorÛ, kdy se stávalo, Ïe obãané
hlásili nejrÛznûj‰í závady pﬁes tísÀové linky jednotliv˘ch sloÏek integrovaného záchranného systému nebo mûstské policie. Obãané mohou na tuto linku
oznamovat napﬁíklad závady nebo po‰kození dopravních znaãek, svûtelné signalizace na kﬁiÏovatkách, laviãek v parcích, závady na vodovodních sítích, závady ve schÛdnosti chodníkÛ, neupravenou
veﬁejnou zeleÀ, chybûjící ãi po‰kozené uliãní znaãení
apod. Nespornou v˘hodou tohoto projektu je zpûtná
vazba na orgány a instituce, v jejichÏ správû nebo
majetku to ãi ono zaﬁízení je. Znamená to, Ïe jsou
ovûﬁována koneãná ﬁe‰ení jednotliv˘ch oznámen˘ch
závad.
PﬁestoÏe období, po které zelená linka slouÏí obãanÛm, je dosud pomûrnû krátké na rozsáhlej‰í hodnocení, jiÏ nyní praxe ukázala, Ïe tento projekt byl krokem správn˘m smûrem. Obãané tuto linku vyuÏívají,
a to nejen k oznámení závad a nedostatkÛ, coÏ bylo
hlavním cílem zﬁízení této linky. Operátoﬁi poskytují
mnohdy informace t˘kající se vyﬁizování nejrÛznûj‰ích dokladÛ, poskytují pomoc a rady osobám oznamujícím podezﬁení na domácí násilí, vysílají stráÏníky na místa oznámen˘ch dopravních pﬁestupkÛ.
Men‰í obavy, zda obãané nebudou zelenou linku vyuÏívat k oznamování urgentních hovorÛ, zda nebudou dvû telefonní ãísla zamûÀovat, se nepotvrdily.
Dosud jsme zaznamenali pouze dvû oznámení tísÀov˘ch událostí, kdy v‰ak operátoﬁi zelené linky ihned
hovory pﬁedali operátorÛm centra tísÀového volání.
Îe se sluÏba pomûrnû rychle dostala do povûdomí
obãanÛ, o tom svûdãí poãet pﬁijat˘ch oznámení. Dne
17. 6. 2008 bylo operátory na zelené lince pﬁijato
jiÏ 1000. oznámení. Obãan oznamoval jízdu motorového vozidla v protismûru po kruhovém objezdu
a poÏadoval zásah ze strany mûstské policie. Na místo byla ihned vyslána nejbliÏ‰í hlídka, která kontaktovala ﬁidiãku onoho vozidla a vûc na místû v rámci
sv˘ch kompetencí vyﬁe‰ila.

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

XI. mezinárodní setkání jízdních policií
V sobotu 30. 8. 2008 se od 12.30 hodin v areálu
Jezdeckého klubu Baník Ostrava na ul. K prÛplavu
v Ostravû-Staré Bûlé uskuteãní ji XI. roãník Mezinárodního setkání jízdních policií.
JiÏ po jedenácté se zástupci jízdních policií z celé
âeské republiky i ze zahraniãí setkají v Ostravû, aby
zmûﬁili své síly, pﬁedvedli spolu se sv˘mi ãtyﬁnoh˘mi svûﬁenci dovednosti a umûní obstát ve v‰ech nároãn˘ch situacích, kter˘m ãelí pﬁi v˘konu sluÏby, vymûnili si navzájem cenné zku‰enosti. Pro ‰irokou veﬁejnost je tato akce jedineãnou pﬁíleÏitostí seznámit

se blíÏe s prací stráÏníkÛ a policistÛ na koních. Leto‰ní roãník se koná pod zá‰titou primátora statutárního
mûsta Ostravy ing. Petra Kajnara.
StráÏníci a policisté na koních se utkají ve tﬁech
disciplínách – parkurovém skákání, zrcadlovém skákání a speciální disciplínû, tzv. policejním parkuru.
Náv‰tûvníci se mohou tû‰it také na bohat˘ doprovodn˘ program, pﬁipraven je rovnûÏ program pro dûti.
V rámci této akce budou slavnostnû vyhlá‰eni vítûzové v˘tvarné soutûÏe s názvem „Ostravsk˘ kÛÀ oãima dûtí“, organizované Magistrátem mûsta Ostravy.

„Malá SÍTA”
Ostravané si jiÏ zvykli na víkendová speciální policejní opatﬁení nesoucí název „Síto”. Pﬁekvapení nûkter˘ch pak mohlo vzbuzovat netradiãní „rozprostﬁení mal˘ch sít” bûhem úterní a stﬁedeãní ãervencové
noci (z 8. na 9. 7. a z 9. na 10. 7. 2008).
První „malé síto” realizovali policisté pohotovostního poﬁádkového odboru (PPO) v teritoriu OstravaHrabÛvka a Ostrava-Zábﬁeh. Síto je urãeno prioritnû
k pﬁedcházení trestné ãinnosti v tûchto úsecích, ale
také k dohledu na dodrÏování pravidel na silnicích.
Devût policistÛ zkontrolovalo v prÛbûhu akce 12 vozidel i 17 osob. Policisté detekovali 2 „podnapilé” ﬁidiãe a zadrÏeli jednu osobu pro podezﬁení ze spáchání trestného ãinu ohroÏení pod vlivem návykové látky. ZadrÏeli i jednu osobu z celostátního systému
pátrání, jednomu ﬁidiãi byla uloÏena bloková pokuta
ve v˘‰i 500 korun.
Následnou noc je „sítko umístûno” do úseku Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Mariánské Hory. Cíl akce
je totoÏn˘, pﬁedcházet protiprávnímu jednání a je-li
pácháno, pak zajistit jeho potrestání. „Mal˘m sítem”
pro‰lo 50 vozidel a 20 osob. V „sítu” uvízl jeden ﬁidiã ovlivnûn alkoholem, navíc zadrÏelo i 2 osoby po-

dezﬁelé ze spáchání trestn˘ch ãinÛ. Jeden z pachatelÛ
maﬁil v˘kon úﬁedního rozhodnutí (ﬁídil motorové vozidlo i pﬁes vysloven˘ zákaz ﬁízení motorov˘ch vozidel), druh˘ je podezﬁel˘ ze spáchání trestného ãinu
ohroÏení pod vlivem návykové látky. K prokázání
totoÏnosti pﬁedvedli policisté jednu osobu. Opût zadrÏeli osobu „v pátrání”. Policisté uloÏili za pﬁestupky v dopravû sedm blokov˘ch pokut ve v˘‰i 6200
korun, jedna pokuta byla uloÏena za pﬁestupek proti
veﬁejnému poﬁádku.
Ostrav‰tí policisté pohotovostního poﬁádkového
odboru jsou ale úspû‰ní i jinde. Justiãní orgány Spolkové republiky Nûmecko vyhlásily pátrání po 29letém muÏi. Toho si policisté v‰imli 9. 7. 2008, krátce
po 19.30 hodin, v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách na
·imáãkovû ulici. MuÏ se pﬁed hlídkou snaÏil ukr˘t za
kﬁovím. Jeho snaha byla evidentnû marná. Policisté
provedli poÏadované úkony uvedené v systému pátrání. MuÏ vydal tﬁi obãanské prÛkazy dal‰ích osob.
PolicistÛm sdûlil, Ïe pﬁedmûtné doklady totoÏnosti
nalezl poblíÏ Ïelezniãní trati pod Fr˘dlantsk˘mi
mosty.

Prázdninov˘ den s policií
Policisté mûstského ﬁeditelství Ostrava pﬁipravili
pro dûti ze sociálnû vylouãen˘ch lokalit prázdninov˘
den s policií. Akce se zúãastnily ãtyﬁi desítky dûtí
z lokalit Mariánské Hory a Vítkovice. Desátého ãervence 2008 v Ostravû-Hulvákách dûti vidûly skupinu
sluÏební kynologie, pohotovostní poﬁádkov˘ odbor,
jízdní oddíl Mûstské policie Ostrava. Ochuzeny nebyly ani o statické ukázky policejní techniky, v˘zbroje, v˘stroje, vozidel... Zájem vzbuzovala i hasiãská technika. Nûkteﬁí absolvovali i dopravní v˘chovu.
Na místû byli pﬁítomni zástupci sdruÏení „Bíl˘ nosoroÏec” a „Centrom”. Dûti byly programem nad‰eny, hlasitû si sdûlovaly své dojmy. Cílem akce je
smysluplné trávení volného ãasu, pﬁedcházení protiprávního jednání, pﬁipomenutí základních zásad bezpeãného chování o prázdninách. Aktivita bude opa-

kována 6. 8. 2008, znovu pro dûti ze sociálnû vylouãen˘ch lokalit Ostrava-Pﬁívoz, Slezská Ostrava.

„Samozvaní” ﬁidiãi
KaÏdodenní dohled ostravsk˘ch dopravních policistÛ na silnicích pﬁispívá nemalou mûrou ke zv˘‰ení
bezpeãnosti.
¤idiã motorového vozidla zn. VW Passat nerespektoval stanovenou rychlost 50 km/h. a jel rychlostí
86 km/h. v Ostravû-Bûlském lese, na PlzeÀské ulici, dne 10. 7. 2008 kolem 16.20 hodiny. Za spáchan˘ pﬁestupek chtûl policistÛm na místû zaplatit blokovou pokutu ve v˘‰i 2500 korun. PolicistÛm pﬁedloÏil spolu
s dal‰ími doklady i ﬁidiãsk˘ prÛkaz. Pﬁi dÛsledné dopravní kontrole ale policisté zjistili, Ïe ﬁidiã má vysloven zákaz ãinnosti, spoãívající v zákazu ﬁízení motorov˘ch vozidel do listopadu roku 2008. ¤idiã byl policisty zadrÏen. Ani jeho ﬁidiãsk˘ prÛkaz „neunikl” pozornosti a ãekal jej stejn˘ „osud”. „¤idiãák” byl rovnûÏ
zadrÏen.
Druh˘ „neﬁidiã” ﬁídil motorové vozidlo zn. Mazda 323 v Ostravû na ulici 28. ﬁíjna, také dne 10. 7. 2008,
krátce pﬁed 21.00 hodinou. Policisté ostravského dopravního inspektorátu pﬁi silniãní kontrole zjistili, Ïe
25let˘ muÏ nesmí ﬁídit motorová vozidla do srpna roku 2009. Navíc byl na muÏe vydán pﬁíkaz k zatãení a je
po nûm vyhlá‰eno celostátní pátrání. MuÏ byl zatãen a „putoval” do cely.
por. Bc. Gabriela Holãáková, komisaﬁka
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Senzaãní 47. roãník Zlaté tretry ve Vítkovicích
Dva svûtové a tﬁi ãeské rekordy vidûlo 17 000 divákÛ!
Ostravská mûstská ãtvrÈ Vítkovice je sportem doslova
posedlá a není to jenom fotbal a lední hokej! Stále v˘raznûji se prosazuje atletika a témûﬁ se dá ﬁíci, Ïe zrovna tato
královna sportu dokázala jméno „VÍTKOVICE“ zanést do
v‰ech koutÛ civilizovaného svûta. Leto‰ní roãník Zlaté tretry zhlédli televizní diváci ve 130 zemích svûta (Eurosport,
Al-Jazeera, USA, Itálie, ·védsko, Rusko, Slovensko, Afrika, arabské zemû)!
Náv‰tûva pﬁímo na Mûstském stadionu ve Vítkovicích
také stála za to, protoÏe poãasí bez de‰tû vydrÏelo cel˘
podveãer, v hledi‰ti bylo pﬁes 17 tisíc atletick˘ch fanou‰kÛ! I kdyÏ poﬁadatelé vûﬁili, Ïe pﬁijde dvacet tisíc, byli nakonec spokojeni.
Solidní náv‰tûvû rozhodnû prospûla i rozumná dûlba celého programu ZT 2008: uÏ poslední roãníky zahajuje ZT
hod kladivem muÏÛ i Ïen o den dﬁíve na vedlej‰ím hﬁi‰ti,
a tak se dûlo i letos, celkov˘ poﬁad ZT 12. ãervna mûl napﬁed svÛj pﬁedprogram od 16.00, kter˘ zakonãili vozíãkáﬁi
závodem na 1500 m, navazoval o‰tûp muÏÛ, start hodinovky Ïen a tyã muÏÛ. V 18.15 hod. probûhlo slavnostní zahájení a po nûm okamÏitû následovalo v rychlém sledu sedm
disciplín muÏÛ a stejn˘ poãet závodÛ Ïen.
Celému mítinku vévodily pﬁedev‰ím dva svûtové rekordy – Kubánec Dayron Robles pﬁekonal svûtov˘ rekord na
110 m pﬁ. skvûl˘m ãasem 12,78, ov‰em ihned po dobûhnutí do cíle svítilo na tabuli 12,88. AÏ oficiální ãasomíra setinku ubrala, a to uÏ byl Kubánec naprosto k neudrÏení,
protoÏe to znamenalo skuteãnû pﬁekonání svûtového rekordu. S tímto pﬁekonan˘m svûtov˘m rekordem nikdo ve Vítkovicích nepoãítal, to byla ona nejvzácnûj‰í tﬁe‰niãka na
dortu! V tomto okamÏiku je‰tû nikdo netu‰il, Ïe Robles
uzmul tenhle svûtov˘ rekord nejvûhlasnûj‰í ãínské hvûzdû
pro leto‰ní olympijské hry Liu Siangovi! „Jsem moc ‰Èastn˘, ale opravdu teì nedokáÏu ﬁíci, zda Sianga v Pekingu
v souboji o olympijskou medaili porazím.”

Druh˘ svûtov˘ rekord mítinku ve Vítkovicích se uÏ tro‰ku
oãekával. ·lo o hodinovku vítûzka Bostonského maratonu Etiopanka Dire Tuneová úspû‰nû
atakovala svûtov˘ rekord KeÀanky Loroupeové - 18 340 m
z roku 1998. Jedineãn˘ závod
zvedal diváky ze sedaãek a star˘ rekord, kter˘ mûl hodnotu
o 177 metrÛ krat‰í, neodolal…
„Jsem hrdá a ‰Èastná zároveÀ, Jamajãan Usain Bolt –
Ïe jsem se pﬁiblíÏila v˘konu svûtov˘ rekordman v bûHaleiho Gebresselasieho. Ne- hu na 100 m, ale jeho dobylo to snadné, ale dokázala ménou je dvoustouvka!
Na Zlaté tretﬁe ve Vítkojsem to!“
Doãkali jsme se i pﬁekonání vicích si ji poprvé v leto‰tﬁí ãesk˘ch rekordÛ – v hodi- ní sezonû vyzkou‰el nanovce ubûhla Sekyrová 16 422 ostro a pﬁedvedl se nejm, Hejnová pﬁekonala ãesk˘ re- rychlej‰ím ãasem, jak˘
kord na 400 m pﬁ. 54,96 a Svo- kdy diváci v âeské reboda pﬁekonal ãesk˘ rekord publice vidûli: 19,83!
v bûhu na 110 m pﬁ.
Disciplína na 110 m pﬁekáÏek má ãeské koﬁeny od pradávna a diváci jí vûnují vÏdycky znaãnou pozornost. Bylo
se opravdu naã dívat, kdyÏ Sajdok z Tﬁince i Svoboda splnili limit pro OH v Pekingu a navíc Svoboda pﬁekonal ãesk˘ rekord!
Pro pﬁí‰tí léta si leto‰ní ZT posunula laÈku úspû‰nosti
hodnû vysoko. ZároveÀ v‰ak musí poãítat s rekonstrukcí
celého stadionu, neboÈ se na nûj bude stûhovat fotbalov˘
FC Baník Ostrava. Z tohoto dÛvodu se bude ZT je‰tû pﬁí‰tí
rok poﬁádat ve Vítkovicích, ale v roce 2010 se mítink na jedin˘ rok pﬁestûhuje do Tﬁince. V roce 2011 uÏ bude zase
Zlatá tretra ve Vítkovicích.

Petrovick˘ a Varaìa – posily tûÏkého kalibru
Vítkovick˘ hokej uÏ chce do play off!
Soudû podle toho, kolik posil
uÏ vítkovick˘ hokej nasbíral,
nutnû musíme konstatovat, Ïe se
obával, aby HC Vítkovice Steel
nezÛstaly „na dnû“ potﬁetí za sebou, tedy Ïe by skonãily sezónu
zase v únoru, kdy by mûla
vrcholit zápasy play off...
Soupiska se plní jmény, která
Václav Varaìa
mají zvuk a mûla by zajistit
úãast skuteãnû aÏ do závûreãn˘ch bojÛ na‰í elitní soutûÏe.
Dnes pﬁedstavíme ãtenáﬁÛm dva borce, oba uÏ vítkovick˘
dres v minulosti oblékali a dobﬁe je zná i ‰iroká sportovní
veﬁejnost v Ostravû.
O velkém návratu lze hovoﬁit v pﬁípadû útoãníka Václava
Varadi, dvaatﬁicetiletého odchovance Tatry Kopﬁivnice.
Abychom ho sportovní veﬁejnosti pﬁiblíÏili, neboÈ se ostravsk˘m fanou‰kÛm na del‰í ãas „ztratil z oãí“ – v kanadskoamerické NHL odehrál ve dvou klubech 624 zápasÛ a v dresech Buffalo Sabres a Ottawa Senators 624 utkání, v nichÏ
nastﬁílel 76 gólÛ. V sezonû 1998/99 se s Buffalem Sabres
dostal aÏ do finále bojÛ o StanleyÛv pohár, ale drÏitelem
Stanleyova poháru se nestal. Václav Varaìa startoval dvakrát na MS v letech 2000 a 2005 a pokaÏdé si ze ‰ampionátu pﬁivezl zlatou medaili. Tentokrát se do Vítkovic vrací ze
‰v˘carského klubu SC Langnau Tigers, v jehoÏ dresu v minulé sezonû nastﬁádal v 36 zápasech celkem 32 bodÛ za 12
gólÛ a 20 asistencí. Prezident HC Vítkovice Steel Franti‰ek
âerník uvedl, Ïe s klubem podepsal tﬁílet˘ kontrakt.
Spí‰ jako na „ochutnávku“ se pﬁedstavil slovensk˘ reprezentant a kapitán slovenského muÏstva Róbert Petrovick˘
vloni ve vítkovickém dresu, v nûmÏ odehrál jen první ãtvrtinu extraligy. Pak musel respektovat pﬁedem podepsanou
smlouvu v druholigovém Leksandu IF ve ·védsku. „Musel
jsem vyhovût pﬁedem podepsané smlouvû v druholigovém
Leksandu, ale s kluky ve Vítkovicích jsem zÛstal v kontaktu
témûﬁ celou sezónu, i kdyÏ to nebyla sezóna se ‰Èastn˘m koncem. Nejvíce jsme si volali s Romanem ·imíãkem, Ivo ProSportovní stránku pﬁipravil: Josef Mikolá‰
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rokem a Markem Pincem. Vítkovicím to do play off nevy‰lo a já
jsem ve ·védsku také neuspûl,
s Leksandem jsme se do první
elitní série také nevrátili. Mám za
sebou vcelku smolaﬁskou sezónu,
protoÏe jsme neuspûli ani na MS
v Kanadû se slovenskou reprezentací. Radûji se k té minulé seRóbert Petrovick˘
zónû nechci vracet. Já vûﬁím, Ïe
ve Vítkovicích je stále dobrá parta a Ïe se nám podaﬁí play off
vybojovat,“ ﬁíká Róbert Petrovick˘, zku‰en˘ hráã, kter˘ uÏ
toho v ledním hokeji hodnû zaÏil. UÏ dávno je známo, Ïe se
stal pﬁed léty ãlenem VÛjtkovy hokejové rodiny…
Do svûta velkého hokeje vykroãil z Dukly Trenãín, v zámoﬁí hrál napﬁed v niÏ‰ích profesionálních soutûÏích a aÏ
pak v NHL – Springfield Indians, Springfield Falcons,
Hartford Whalers, Detroit Vipers, Dallas Stars At. Louis
Blues, Tampa Bay Ligtnings, New York Islanders, poslední
léta hrál ve ·v˘carsku za SC Langnau, Ambri Piotta, Zırich
SC. Ve slovenské reprezentaci sehrál 46 zápasÛ a nastﬁílel
17 gólÛ, v NHL odehrál 208 zápasÛ a nastﬁílel 27 branek.
Na zaãátku minulé sezony odehrál ve vítkovickém dresu
11 extraligov˘ch zápasÛ a dal v nich pût branek.
Dosavadní zmûny v HC Vítkovice Steel
Zatím devût odchodÛ, ãtyﬁi pﬁíchody
Z klubu ode‰li:
Michal Gula‰i (pﬁestup do Sparty, Petr Vala (hostování
Havíﬁov), Jiﬁí He‰ (konec smlouvy), Ivo Prorok (konec
smlouvy), Martin Tomá‰ek (konec smlouvy), Branislav Jáno‰ (konec hostování), Jaroslav Mrázek (konec hostování),
Adam Sedlák (juniorská soutûÏ v Kanadû), Michal Novák
(konec smlouvy)
Do klubu pﬁí‰li:
Lumír KorhoÀ z Tﬁince, Róbert Petrovick˘ z IF Leksand
(·védsko), Richard Stehlík (Sparta), Václav Varaìa z SC
Langnau (·v˘carsko).
Není vylouãeno, Ïe se na vítkovické soupisce objeví je‰tû
dal‰í posily.

Hokejové permanentky
na sezonu 2008/2009
Je‰tû jsme se ani poﬁádnû neohﬁáli v letní sezonû leto‰ního roku 2008 a hokejisté uÏ Èukají na dveﬁe sezony nové. Jak ten ãas letí…
Permanentní vstupenky se budou prodávat pro loÀské majitele od 11. do 15. srpna, pro nové zájemce pak
v dal‰ím t˘dnu aÏ do 22. srpna 2008. Zb˘vající permanentky se pak budou prodávat aÏ do zaãátku extraligy
(8. záﬁí s Ml. Boleslaví) v kanceláﬁi ekonoma HC Vítkovice Steel v âEZ Arénû. V pracovní dny od 9.00 do
14.00 hodin. Ceny permanentních vstupenek jsou proti loÀsku témûﬁ o 700 Kã levnûj‰í.
Ceny permanentek na základní ãást vãetnû pﬁípadného play off ãiní 2300 Kã. Majitelé loÀsk˘ch karet
zaplatí za základní ãást (26 zápasÛ) vãetnû pﬁípadného
play off jen 2000 Kã. Ceny vstupenek na základní
ãást: 100 Kã, sektor C (za brankou) 60 Kã.
Otevírací doba v âEZ Arénû, pokladna z ulice Závodní: pondûlí aÏ ãtvrtek 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00,
pátek 9.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hod.

Denisa ·ãerbová
v novém rekordu
Vítkovické barvy hájila na leto‰ní „Tretﬁe“ Denisa
·ãerbová a pﬁestoÏe skonãila v bûhu na 100 m pﬁekáÏek
poslední, zabûhla svÛj nov˘ osobní rekord 13,32. âas vítûzky Ameriãanky Jonesové byl 12, 68. „Byl to superzávod. Tro‰ku mi Ameriãanky utekly, ale snaÏila jsem se
dát do závodu v‰echno, nakonec byl z toho osobák, takÏe super. Chtûla bych se dostat pod 13.30,“ ﬁekla spokojená Denisa ·ãerbová.

Denisa ·ãerbová letí
na OH se dvûma tituly
Na mistrovství âeské republiky získala jako jediná
Denisa ·ãerbová z SSK Vítkovice dva mistrovské tituly.
V Táboﬁe se jí daﬁilo, i kdyÏ zcela spokojená pﬁed odletem na OH do Pekingu nebyla. Ve skoku do dálky skonãila Denisa 652 cm (chtûla pﬁekonat svÛj osobní rekord,
kter˘ pﬁedstavuje 664 cm) a v bûhu na 200 m dosáhla
nejlep‰ího ãeského v˘konu letos - 23,56 sec.
Mistrovství âR se konalo v Táboﬁe o prvním ãervencovém víkendu, tedy pﬁesnû mûsíc pﬁed zahájením
olympiády v Pekingu, a to bylo je‰tû dost ãasu ledasco
vylep‰it. „Mám splnûn˘ olympijsk˘ limit v sedmiboji,
takÏe jsem k závodÛm na mistrovství republiky pﬁistupovala zcela klidná, nic jsem nemusela uspûchat. S vítûzstvím v dálce jsem poãítala, ménû uÏ s prvenstvím na
doustovce. Trenér ve mnû podpoﬁil sebevûdomí a neustále mi ﬁíkal, Ïe na to mám, Ïe mohu vyhrát v obou disciplínách. Mûl pravdu, mám natrénováno a cítila jsem se
skvûle.“
Denisa ·ãerbová se stala v Táboﬁe jedinou atletkou,
které se podaﬁilo získat vítûzství ve dvou disciplínách.
Pﬁejeme úspû‰n˘ start na olympiádû!

Denisa ·ãerbová

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

DùTSK¯ KOUTEK - CIHLÁâEK
Milé dûti,
HOSPITALIZOVANÉ DùTI
VE VÍTKOVICKÉ NEMOCNICI
ROZVESELILO VYSTOUPENÍ
MAÎORETEK
Jedenáct maÏoretek pﬁeváÏnû pﬁed‰kolního vûku pﬁi‰lo do Vítkovické nemocnice,
která je ãlenem skupiny AGEL, rozveselit
hospitalizované dûti. Malí i vût‰í dût‰tí pacienti tak mohli alespoÀ na chvíli zapomenout
na svou nemoc a v pﬁíjemné atmosféﬁe se za
pﬁítomností sv˘ch rodiãÛ skvûle bavit.
„Vystoupení mlad˘ch maÏoretek dostaly
hospitalizované dûti jako dárek k Mezinárodnímu dni dûtí. Aãkoliv maÏoretky, které
dnes na dûtském oddûlení vystoupily, je‰tû
nechodí ani do ‰koly, jejich vystoupení bylo
naprosto profesionální a zhruba dvaceti nemocn˘m dûtem i nûkter˘m jejich rodiãÛm se
moc líbilo,“ popisuje MUDr. Jan BoÏensk˘,
primáﬁ Dûtského oddûlení Vítkovické nemocnice s tím, Ïe ve‰keré náklady spojené
s akcí hradila Zdravotní poji‰Èovna AGEL.
Vítkovická nemocnice dbá o hospitalizované dûti pravideln˘m programem, do kterého patﬁí klaunská vystoupení, pﬁedná‰ky
pracovníkÛ ostravské ZOO ãi pﬁítomnost
dobrovolníkÛ z nadace ADRA. „Na Velikonoce jsme pro dûti pﬁipravili spoleãné barvení vajíãek a kraslic, kter˘mi bylo následnû
celé oddûlení vyzdobeno,“ dodává primáﬁ
Jan BoÏensk˘.
Ing. Tomá‰ Îelazko,
mluvãí holdingu Agel

prázdniny máme v plném proudu a já vûﬁím, Ïe se jistû nenudíte. Ale kdybyste pﬁece jen mûli
dlouhou chvíli, pﬁichystal jsem si pro vás v poslední dobû tolik oblíben˘ hlavolam - sudoku.
A jak na to? Cílem Sudoku je umístit zbylá ãísla v rozsahu 1 aÏ 9 do políãek herní plochy tak, aby se v Ïádném z 9 ãtvercÛ, ﬁádku ani sloupci neopakovalo Ïádné z ãísel. Jinak ﬁeãeno v kaÏdém
z ﬁádkÛ, sloupcÛ a men‰ích ãtvercÛ musí b˘t v‰echna ãísla 1 aÏ 9. Není to tak sloÏité, jak to vypadá a myslím, Ïe se mezi vámi najde dost ‰ikulkÛ, kteﬁí si s tímto rychle poradí. Tak neváhejte,
vezmûte tuÏku a pﬁem˘‰lejte.
Sudoku pak za‰lete na mou adresu:
SMO ÚMOb Vítkovice
Cihláãkova schránka
Mírové nám. ã. 1, 729 30 Ostrava-Vítkovice
nebo vloÏte pﬁímo do mé schránky, kterou najdete v pﬁízemí budovy na‰í radnice, a to v termínu do 25. 8. 2008.
A je‰tû bych málem zapomnûl na v˘herce soutûÏe z minulého vydání. Stal se jím Tomá‰ Wykret (11 let), kter˘ si tipnul, Ïe v základních ‰kolách na území na‰eho obvodu ukonãilo uplynul˘
‰kolní rok 147 dûtí se sam˘mi jedniãkami na vysvûdãení. Netrefil se pﬁesnû, ale jeho odhad byl
nejblíÏe správnému poãtu. Tomovi blahopﬁeji a doufám, Ïe si na radnici pﬁijde pro odmûnu, která mu právem náleÏí. A vy ostatní - doufám, Ïe se nenecháte zahanbit.
Prima zbytek prázdnin pﬁeji v‰em dûtem!
Vá‰ Cihláãek

UPOZOR≈UJEME

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
Ú¤AD MùSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE
POZVÁNKA
k povinnému oãkování psÛ proti vzteklinû
V souladu s ustanovením zákona ã. 87/1987 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ o veterinární péãi,
probûhne p o v i n n é oãkování psÛ proti vzteklinû na území mûstského obvodu Vítkovice.

24. záﬁí 2008 - stﬁeda
v dobû od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin
Místo konání: Veterinární klinika
Na Obvodu 51 (v ordinaci)
Ostrava-Vítkovice
1. Oãkování je povinné pro v‰echny psy ve stáﬁí od 6 mûsícÛ.
2. Poplatek za oãkování ãiní 100 Kã.
3. Byl-li jiÏ dﬁíve vystaven oãkovací prÛkaz, pﬁineste jej s sebou.
4. Oãkování se provádí 1x roãnû, platn˘m dokladem o provedeném oãkování je pouze oãkovací prÛkaz psa.
5. Zvíﬁata musí b˘t opatﬁena náhubkem a vodítkem.
6. Zvíﬁata jiÏ naoãkovaná se zdej‰ímu úﬁadu nehlásí.
7. Nov˘ oãkovací prÛkaz: poplatek 10 Kã.
Jan Kubík, vedoucí odboru VÎPaVH
vyﬁizuje:
Odbor v˘stavby, ÎP a VH
Svatava Köhlerová, tel. 599 453 148
e-mail: skohlerova@vitkovice.ostrava.cz
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